
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/18/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ ররড ফ্ল্োগ আইর্ বর্ম্ব়ে রেট জমু্বে বেক্ষা প্রচারাবভযার্ চাল ুকম্বরম্বের্  
  

বকভাম্বি এিং কখর্ চরম ঝুুঁ বক সুরক্ষা আম্বেে (Extreme Risk Protection Orders, ERPO)- র 
জর্ে মামলা োম্ব়ের করম্বত হম্বি তা সহ - বেক্ষক, সু্কল প্রোসকিৃন্দ এিং অবভভািক প্রবতবর্বিম্বের 
র্তুর্ আম্বে়োস্ত্র সুরক্ষা আইর্ (New Gun Safety Law) বিষম্ব়ে জার্াম্বর্ার উম্বেম্বেে রেট জমু্বে 

বতর্টি সম্বেলম্বর্র মম্বিে একটির আম্ব়োজর্ কম্বরম্বের্  
  
বেক্ষক এিং পবরিারগুম্বলাম্বক রকার্ও বেক্ষার্থী বর্ম্বজম্বক বকংিা অর্ে কাউম্বক ক্ষবত করার ঝুুঁ বকম্বত 

রম্ব়েম্বে বকর্া তা বর্িনারম্বে সাহাযে করম্বত র্তুর্ ওম্ব়েিসাইট এিং তর্থে কল রসন্টার  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন -এর র্তুর্ ররড ফ্ল্যাগ আমেয়াস্ত্র সুরক্ষা আইর্ নর্ময় 
রেট জমুে নিক্ষা প্রচারানভযার্ চালু র্মরমের্। নিক্ষর্, সু্কল প্রিাসর্ এবং অ্নভভাবর্ প্রনতনর্নিমের 
র্তুর্ আইর্টি বুঝমত এবং সু্কলগুমলামর্ নর্রাপে রাখমত নর্ভামব এটি বযবহার র্রমবর্ রস সম্পমর্ন  
সহায়তা র্রার উমেমিয গভর্নর নতর্টি সমেলমর্র প্রথমটির আময়াজর্ র্মরমের্। রেমির র্ম ারতম 
বন্দুর্ আইমর্র অ্ংি এই আইর্টি এর্টি র্তুর্ রেওয়ানর্ র্াযনপ্রণালী প্রনতষ্ঠা র্মর যা সংনিষ্ট 
পনরবামরর রর্ামর্া সেসয, সু্কল র্মনর্তন া বা আইর্ প্রময়াগর্ারী সংস্থার সেসযমর্ - নর্মজর বা অ্মর্যর 
জর্য মারাত্মর্ ক্ষনতর ঝুুঁ নর্পূণন বযনির হাত রথমর্ বন্দুর্ অ্পসারণ এবং েমূর রাখার অ্র্ুমের্ নেময় 
আোলমতর আমেি (Court Order) অ্জন মর্র অ্র্ুমনত রেয়-রযটি চরম ঝুুঁ নর্ সুরক্ষা আমেি বমল 
পনরনচত। এই আমেি র্াযনর্র থার্ার্ামল রর্ামর্া বযনির আমেয়াস্ত্র, রাইমেল বা িটগার্ নর্র্মত বা 
অ্নির্ার র্রায় আোলমতর এই আমেি নবমিষভামব নর্ষািাজ্ঞা আমরাপ র্মর। এই আইর্টি আগে 
24, 2019 সাল রথমর্ র্াযনর্র হময়মে। পরবতীমত এই িরমত মযার্হাটর্ এবং অ্যালবানর্মত আমরা 
সমেলমর্র পনরর্ল্পর্া রময়মে।  
  
গভর্নর এর্টি চরম ঝুুঁ নর্ সরুক্ষা আমেমির জর্য নর্ভামব আমবের্ র্রমত হমব রস নবষময় তথয এবং িামপ 
িামপ নর্মেনিাবলীর নলঙ্ক সরবরাহর্ারী এর্টি র্তুর্ ওময়বসাইট চালু র্মরমের্। পনরবামরর সেসয, পুনলি 
এবং নিক্ষানবেমের নজজ্ঞাসার উত্তর রেওয়ার জর্য প্রনিনক্ষত বযনিরা এই র্ল রসন্টামরর র্মনচারী 
হমবর্। র্ল রেয়া বযনিমেরমর্ যথাযথ পনরমষবায় রপ্ররণ র্রা যামে তা নর্নিত র্রার লমক্ষয 
স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগর্ারী সংস্থা, সু্কল র্মনর্তন া, আোলত বযবস্থা, এবং মার্নসর্ স্বাস্থয এমজনিগুমলার 
নবসৃ্তত সংস্থার্ এবং রযাগামযাগ তমথয এই সর্ল র্মীমের প্রমবিানির্ার থার্মব। বতন মামর্ উন্মিু র্ল 
রসন্টামর, 877-NYS-0101 র্ম্বমর রযাগামযাগ র্রা যামব এবং রসামবার রথমর্ শুক্রবার সর্াল 8টা 
রথমর্ রাত 9টা পযনন্ত রখালা থার্মব।  
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"এই সািারণ-জ্ঞার্ বন্দুর্ সুরক্ষা পেমক্ষপটি জীবর্ রক্ষা র্রমত পামর এবং আজমর্র রবাঝার নবষয় 
হমে রসটি নর্ভামব বযবহার র্রমত হমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এর্টি সমাজ নহসামব আমরা 
যখর্ এমর্ এর্টি পযনাময় রপ ুঁমে যাই রযখামর্ আমরা রর্ামর্া সনক্রয় বন্দুর্বানজর েিৃযায়মর্র নহমসব 
র্মর সু্কলগুমলা নডজাইর্ র্নর, তখর্ রবাঝা যায় রয রর্াথাও রর্ামর্া গুরুতর ভুল রময়মে। এই নর্উ 
ইয়মর্ন  আমরা জর্গণমর্ সরুনক্ষত রাখমত রেমির সবমচময় িি আমেয়াস্ত্র সুরক্ষা আইর্ পাস র্মরনে 
এবং রসগুমলা র্াযনর্রী। ররড ফ্ল্যাগ আইমর্র মািযমম, আমরা রস সর্ল নিক্ষানবে এবং 
অ্নভভাবমেরমর্ তামের র্নমউনর্টির সুরক্ষার জর্য পেমক্ষপ নর্মত ক্ষমতাপ্রোর্ র্রনে যারা মমর্ র্মর 
রর্ামর্া এর্জর্ বযনি তার নর্মজর নর্ংবা অ্মর্যর জর্য নবপজ্জর্র্।"  
  
লং আইলযামে োরনমংমডল র্মলমজ (Farmingdale College) গভর্নমরর ররড ফ্ল্যাগ আইর্ সমেলমর্ 
যাুঁরা উপনস্থত নেমলর্, তাুঁমের মমিয নর্উ ইয়র্ন  রেট পুনলমির (New York State Police) 
প্রনতনর্নি, রেট মার্নসর্ স্বাস্থয েপ্তর (State Office of Mental Health), রেট স্বাস্থয েপ্তর 
(State Department of Health), এবং রেট নিক্ষা েপ্তমরর (State Education Department) 
পািাপানি আোলত প্রিাসমর্র েপ্তর (Office of Court Administration, OCA), স্থার্ীয় নিক্ষর্, 
আইর্িৃঙ্খলা প্রময়াগর্ারী সংস্থা ও আমেয়াস্ত্র সুরক্ষা সমথনর্র্ারীরা। পযামর্মলর নবমিষজ্ঞরা নর্মজমের বা 
অ্র্যমের জর্য হুমনর্ সনৃষ্ট র্রমত পামর এর্জর্ বযনির লক্ষণ এবং এর্টি চরম ঝুুঁ নর্ সরুক্ষা আমেি 
অ্জন র্ এবং আমবের্ োময়র র্রার প্রনক্রয়া বযাখযা র্মরমের্। অ্ংিগ্রহণর্ারীমেরমর্ তামের স্থার্ীয় 
আইর্ প্রময়াগর্ারী অ্ংিীোরমের সামথ আমবের্ প্রনক্রয়ার নবষময় নর্মেনির্া ও সহায়তার জর্য 
রযাগামযাগ র্রমত উৎসানহত র্রা হময়নেল।  
  
বর্উ ই়েকন  রেম্বটর স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর কবমের্ার ড. হাও়োডন  জকুার িম্বলর্, "জর্স্বাস্থয এবং নর্উ 
ইয়র্ন  রেমটর নিশুমের রক্ষর্ নহসামব, আমামের সু্কল এবং র্নমউনর্টিগুমলা বন্দুর্ সনহংসতা রথমর্ 
নর্রাপে রময়মে তা নর্নিত র্রার লমক্ষয আমামের যথাসািয রচষ্টা র্রমত হমব। এই বেমরর শুরুমত 
গভর্নর কুওমমার স্বাক্ষনরত ররড ফ্ল্যাগ আইর্, সু্কল রর্তৃবৃন্দমর্ ঝুুঁ নর্পূণন ববনিষ্ট নহমসমব জ্ঞাত এবং 
সনহংসতার লক্ষমণর আচরণমর্ স্বতঃপ্রমর্ানেতভামব নচনিত র্রমত এবং আমেয়াস্ত্র অ্জন মর্ নর্নষদ্ধ র্রমত 
ও জীবর্ রক্ষা র্রমত আোলতমর্ অ্র্ুমমাের্ রেয়।"  
  
বর্উ ই়েকন  রেট অবিস অি রমন্টাল রহলর্থ কবমের্ার, ডা. অোর্ সাবলভার্ িম্বলর্, "গভর্নর 
কুওমমার ররড ফ্ল্যাগ আইর্ নর্মজমর্ বা অ্র্যমেরমর্ ক্ষনতগ্রস্থ র্রার ঝুুঁ নর্র মমিয থার্া রলার্মের 
হাত রথমর্ আমেয়াস্ত্রমর্ েমূর রাখার মািযমম জীবর্ রক্ষা র্রমব। এটি জর্নর্রাপত্তার এর্টি সািারণ-
জ্ঞার্ পদ্ধনত যা আমামের নিশু ও আমামের র্নমউনর্টিমর্ রক্ষা র্রমত সাহাযয র্রমব।"  
  
বর্উ ই়েকন  রেট পবুলে-এর সুপাবরম্বন্টর্ম্বডন্ট বকর্থ এম. রকারম্বলট িম্বলর্, "ররড ফ্ল্যাগ আইর্টি 
আইর্ প্রময়াগর্ারী সংস্থা, পনরবামরর সেসয এবং সু্কল প্রিাসর্মের হস্তমক্ষপ র্রার এবং সনহংসতা 
ঘটার পূমবনই প্রনতমরাি র্রার ক্ষমতা প্রোর্ র্মর। রেট পুনলি জর্সািারণমর্ তামের সু্কল বা 
র্নমউনর্টিগুমলামত সমন্দহজর্র্ নক্রয়ার্লাপ পযনমবক্ষণ র্রার অ্র্ুমপ্ররণা রেয়। প্রাসনির্ তথয জানর্ময় 
রেয়ার মািযমম, আমরা সর্মলই ট্র্যামজনড প্রনতমরামি সহায়তা র্রমত পানর।"  



 

 

  
র্াসাউ কাউবন্ট বডবিক্ট অোটবর্ন মোম্বডবলর্ বসর্গাস িম্বলর্, "ঐনতহানসর্ভামব লং আইলযামের 
সনহংস অ্পরামির স্বল্প হামর নর্উ ইয়মর্ন র িি আমেয়াস্ত্র আইর্ ভূনমর্া ররমখমে, এবং চরম ঝুুঁ নর্ 
সুরক্ষা আমেি আমামের র্নমউনর্টিমর্ নর্মজর বা অ্মর্যর ক্ষনত র্রমত পামর এমর্ রলার্মের র্াে 
রথমর্ বন্দুর্ অ্পসারণ র্রার পদ্ধনতটিমর্ আরও সরুনক্ষত র্রার জর্য এর্টি র্তুর্ সরঞ্জাম। গভর্নর 
কুওমমা এবং আইর্সভামর্ তামের রর্তৃমের জর্য আনম সািবুাে জার্াই, এবং এই জীবর্রক্ষার্ারী 
আইর্টিমর্ পাস র্রামর্ার জর্য যারা অ্ক্লান্ত পনরশ্রম র্মরমের্ এমর্ হাজামরা নর্মবনেত সমথনর্ারীমের 
ির্যবাে জার্াই।"  
  
সাম্বিাক কাউবন্ট বডবিক্ট অোটবর্ন টিম বসবর্ িম্বলর্, "এটি আমামের সবমচময় অ্রনক্ষত জর্সংখযামর্ 
রক্ষা র্রমত এবং সনহংসতা সংঘটিত হওয়া রথমর্ প্রনতমরাি র্রমত আমামের সরঞ্জাম বামে আমরা 
এর্টি সরঞ্জাম যিু র্রল। আনম নর্উ ইয়র্ন বাসীমের সুরনক্ষত রাখার উমেমিয এই আইর্টির রপেমর্ 
নর্রলসভামব রলমগ থার্ার জর্য গভর্নর কুওমমামর্ ির্যবাে জার্াই।"  
  
সাম্বিাক কাউবন্ট পবুলে কবমের্ার রজরালবডর্ হাটন  িম্বলর্, "সামোর্ র্াউনন্ট পুনলি নবভাগ 
আমামের সু্কমলর নিশুমের সুরক্ষা নর্নিত র্রমত সামোর্ র্াউনন্ট সপুানরমন্টমেন্টস অ্যামসানসময়ির্ 
(Suffolk County Superintendents Association) এবং আইর্ প্রময়াগর্ারী আমামের সর্ল 
অ্ংিীোরমের সামথ র্াজ র্মর চমলমে। সু্কমলর সরুক্ষা বযবস্থাগুমলামর্ আরও উন্নত র্রার লমক্ষ 
আমরা আমামের অ্ঞ্চমলর নিক্ষর্ এবং রের্মহাল্ডারমের সামথ নর্রলসভামব র্াজ চানলময় যাব, এবং 
নর্রথনর্ ট্র্যামজনড ররামি এবং সামোর্ র্াউনন্টর বানসন্দামের সুরনক্ষত রাখমত প্রময়াজর্ীয় সংস্থার্ 
সরবরাহ র্রার উমেমিয গভর্নর কুওমমার সামথ র্াজ র্রমত প্রনতশ্রুনতবদ্ধ।"  
  
চরম ঝুুঁ বক সুরক্ষা আম্বেে  
এর্টি চরম ঝুুঁ নর্ সুরক্ষা আমেি, বা ERPO রর্বলমাত্র র্াউনন্টর সুনপ্রম রর্াটন  জানর র্রমত পামর 
রযখামর্ সংনিষ্ট বযনি এর্জর্:  
  

• পুনলি র্মনর্তন া  
• নডনিক্ট অ্যাটনর্ন  
• পনরবার বা পনরবামরর সেসয  
• নপ্রনিপাল বা নপ্রনিপাল র্তৃন র্ নর্ময়াগরৃ্ত অ্র্য রযাগযতাসম্পন্ন সু্কল র্মনর্তন ার হলেরৃ্ত 

আমবেমর্র উপমর নর্ভন র র্মর  
  
সতকন  সংম্বকত  
নর্ম্ননলনখত নর্েু ববনিষ্টয নর্মজর বা অ্মর্যর নবরুমদ্ধ সনহংস আচরমণর জর্য এর্জমর্র সম্ভাবয ঝুুঁ নর্ 
নর্মেনি র্রমত পামর:  
  

• সনহংসতার হুমনর্ রেয়া  
• সনহংস হুমনর্ বাস্তবায়র্ র্রার লমক্ষয পেমক্ষপ গ্রহণ র্রা  



 

 

• সনহংসতা সম্পাের্ র্রার ইনতহাস  
• সু্কমল অ্স্ত্র আর্া  
• রক্রাি এবং আমবমগর সাম্প্রনতর্ তীব্রতা  

  
পেম্বক্ষপ গ্রহে  
যনে নিক্ষর্ বা অ্নভভাবরা আিঙ্কা র্মরর্ রয রর্ামর্া নিশু নর্মজর বা অ্র্যমের জর্য প্রতযক্ষ ঝুুঁ নর্ 
বতনর র্রমে, তামের উনচত:  
  

• আইর্িৃঙ্খলা রক্ষার্ারীমের জনেত র্রা। নবনিবদ্ধ আইর্ সু্কল র্মনর্তন ামের ERPO-র জর্য 
সরাসনর আোলমত আমবের্ র্রার অ্র্ুমনত নেমলও, সু্কলগুমলার উনচত প্রাসনির্ তথয সহর্ামর 
স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগর্ারীমের সামথ রযাগামযাগ র্রা।  

• নর্মজমর্ বা অ্র্যমর্ সুরক্ষার জর্য তাৎক্ষনণর্ বযবস্থা রর্য়া। সনহংসতার হুমনর্র রক্ষমত্র, 
911-এ র্ল র্রা।  

• সনহংসতার রযমর্ামর্া পনরর্নল্পত লক্ষয সম্পমর্ন  অ্বনহত র্রমত র্তৃন পক্ষমর্ সতর্ন  র্রা।  
• এর্টি ERPO উপযুি নর্র্া তা নর্িনারণ র্রমত সু্কল র্তৃন পমক্ষর সামথ পরামিন র্রুর্ অ্থবা 

আইর্ প্রময়াগর্ারীমের র্ল র্রুর্।  
  
আম্বিের্  

• রর্াটন  প্রিাসর্ অ্নেস (OCA)-র ওময়বসাইট http://ww2.nycourts.gov/erpo-রত ERPO 
আমবের্ এবং সংনিষ্ট সর্ল র্নথ পাওয়া যায়।  

• আমবের্টিমত অ্বিযই ERPO-এর অ্র্ুমরািমর্ সমথনর্র্ারী তথয অ্ন্তভুন ি র্রমত হমব। 
আোলত নবচামরর রয আইর্ী মাপর্াঠি বযবহার র্রমবর্ তা হল সম্ভাবয র্ারণ।  

• আমবেমর্ সম্ভাবয রয তথযগুমলামত নচনিত র্রমত হমব তার মমিয রময়মে:  
-     হুমনর্ বা সনহংসতামূলর্ নক্রয়ার্লাপ  
-     রর্ামর্া সুরক্ষা আমেমির লঙ্ঘর্ বা লঙ্ঘমর্র অ্নভমযাগ  
-     অ্স্ত্র বযবহামরর সামথ জনেত রর্ামর্া অ্পরামির জর্য মুলতুনব প্রাপ্ত অ্নভমযাগ নর্ংবা 

সাজা  
-     বন্দুমর্র রবপমরায়া বযবহার বা প্রেিনর্  
-     ERPO লঙ্ঘমর্র রর্ামর্া ইনতহাস  
--     মােমর্র সাম্প্রনতর্ বা চলমার্ অ্পবযবহার (6 মামসর মমিয)  
-     সাম্প্রনতর্র্ামল বন্দুর্, রগালাবারুে বা মারাত্মর্ অ্স্ত্র অ্জন র্ (6 মামসর মমিয)।  

  
একটি ERPO জাবর করা  

• রর্ামর্া আমবের্ জমা রেওয়ার সামথ সামথই এর্টি অ্স্থায়ী ERPO জানর র্রা রযমত পামর, 
যনে আোলত নর্িনারণ র্মর রয এটি নবশ্বাস র্রার সম্ভাবয র্ারণ রময়মে রয বযনি এমর্ 
আচরমণ জনেত হমত পামর যার েমল র্ারও মারাত্মর্ ক্ষনত হমত পামর।  

http://ww2.nycourts.gov/erpo


 

 

• আোলত যনে এর্টি অ্স্থায়ী ERPO জানর র্মর তাহমল চূোন্ত ERPO জানর র্রমব নর্র্া 
তা নর্িনারমণর জর্য অ্বিযই 3-6 র্মন নেবমসর মমিয শুর্ানর্ র্রমত হমব।  

• চূোন্ত ERPO গুমলা 1 বেমরর জর্য র্াযনর্র থামর্, রয সমময়র পমর রসগুমলামর্ র্বায়র্ 
র্রা হমত পামর  

• যখর্ই ERPO জানর র্রা হয় (অ্স্থায়ী অ্থবা চূোন্ত), আোলতমর্ সংনিষ্ট বযনির 
আমেয়ামস্ত্রর লাইমসি স্থনগত বা মলূতনব র্রমত হমব।  

• ইসুয র্রা আোলত রর্ামর্া বাসভবমর্র রভতর সহ সংনিষ্ট বযনির েখমল থার্া বন্দুর্ 
অ্র্ুসন্ধামর্র জর্য পুনলিমর্ নর্মেনি নেমত পামর।  

  
সমন্ব়ে ও রক্ষাকিচ  

• জানর র্রা আোলতমর্ ERPO-র অ্র্ুনলনপগুমলামর্ নর্উইয়র্ন  রেট পুনলি, রে জোনর নবচার 
নবভাগ পনরমষবাগুমলা (Division of Criminal Justice Services, DCJS) স্থার্ীয় আইর্ 
প্রময়াগর্ারী, এবং স্থার্ীয় আমেয়াস্ত্র লাইমসনিং র্মনর্তন ামের অ্বিযই অ্বনহত এবং তামের 
র্ামে রপ্ররণ র্রমত হমব।  

• DCJS-রর্ তাৎক্ষনণর্ভামব জাতীয় প্রতযক্ষ অ্পরাি পটভূনম পরীক্ষা র্রার নসমেমম 
(National Instant Criminal Background Check System, NICS) প্রমবমির জর্য 
এেনবআইময়র র্ামে ERPO জানর র্রার নবষময় অ্নবলমম্ব নরমপাটন  র্রমত হমব। আমেি 
র্াযনর্র থার্ার্ামল এটি নববােীমর্ বন্দরু্ রর্র্া রথমর্ নবরত রাখমব।  

  
রেম্বের সিম্বচম্ব়ে েঢ়ৃ আম্বে়োস্ত্র সুরক্ষা আইর্  
গভর্নর কুওমমার রর্তৃমে, 2013 সামল নর্উ ইয়র্ন  রেমির মমিয সবমচময় িনিিালী বন্দুর্ নর্য়ন্ত্রণ 
আইর্ র্াযনর্র র্মরমে, যার মমিয অ্ন্তভুন ি রময়মে SAFE আইর্ যা র্িৃংস অ্পরািীমের এবং 
মার্নসর্ভামব গুরুতর অ্সসু্থ মার্ুষমের র্ামে রযর্ বন্দুর্ থার্মত র্া পামর, বযনিগত বন্দুর্ নবক্রয় 
প্রনক্রয়ায় রযর্ বযার্গ্রাউে রচর্ র্রা অ্ন্তভুন ি থামর্, অ্নতনরি-িারণক্ষমতাযিু মযাগনজর্ এবং 
হামলা র্রার অ্স্ত্র রযর্ নর্নষদ্ধ হয় এবং অ্ববিভামব বন্দুর্ বযবহামরর জর্য অ্পরামির েণ্ড রযর্ 
আরও র্ম ার হয় এসব নবষয় নর্নিত র্মর।  
  
SAFE আইর্ (SAFE Act) পামসর পর রথমর্, এর্জর্ মার্নসর্ স্বাস্থয রপিাোর দ্বারা যারা 
"নর্মজরাই বা অ্র্যমর্ গুরুতর ক্ষনত র্রমত পামর এমর্ আচরমণ জনেত হমত পামর" নহমসমব 
নবমবনচত রসই মার্নসর্ অ্সুস্থতা থার্া বযনিমের রথমর্ অ্স্ত্র েমূর রাখার উমেমিয রেট র্মনর্তন ারা 
মার্নসর্ স্বাস্থ নবষয়র্ রপিাোরমের র্াে রথমর্ 142,774টি প্রনতমবের্ রপময়মের্। এসব প্রনতমবের্ - 
রযগুমলা সম্ভাবয নবপজ্জর্র্ মার্নসর্ স্বভামবর প্রায় 100,000 রলামর্র প্রনতনর্নিে র্মর - উপযুি 
স্থার্ীয় লাইমসনিং র্মনর্তন ামের অ্বনহত র্রার উমেমিয বযবহৃত হয় যারা অ্মস্ত্রর লাইমসি স্থনগত বা 
বানতল র্মর এবং স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগর্ারী র্মনর্তন ামের র্ামে সমপনণ র্রা হয়নর্ এমর্ অ্স্ত্র 
অ্পসারমণর জর্য তানগে রেয়।  
  



 

 

নর্উ ইয়র্ন  রেট েয় বের পূমবন SAFE আইর্ পাি র্মরমে এবং এটি র্াজ র্মরমে। আইর্সেত 
রর্ামর্া আমেয়াস্ত্র মানলর্মের অ্নির্ার লনঙ্ঘত র্রা হয়নর্ তমব অ্প্রময়াজর্ীয়, নবপজ্জর্র্ অ্স্ত্র রাস্তা 
রথমর্ উঠিময় রেয়া হময়মে এবং নবপজ্জর্র্ বযনিমের বন্দুর্ রর্র্া নর্নষদ্ধ র্রা হময়মে।  
  
গভর্নর এ বের পটভূনম যাচাইময়র জর্য অ্মপক্ষার রময়াে বনৃদ্ধ; বাম্প ের্ (bump stock) 
নর্নষদ্ধর্রণ; সর্াির্রণ অ্মযাগয বন্দুর্ নর্নষদ্ধর্রণ; আমেয়ামস্ত্রর নর্রাপে সংরক্ষণ আইর্ সম্প্রসারণ; 
সু্কল নডসনট্র্ক্টগুমলা র্তৃন র্ নিক্ষর্মের অ্স্ত্র-সনজ্জত র্রা প্রনতমরাি; এবং অ্িরাজযবযাপী বন্দুর্ নর্মর্ 
রেরত (buyback) রর্য়ার র্মনসূনচসহ নবনিনবিার্ প্রনতষ্ঠার সমনিত আইর্ সহমযামগ নর্উইয়মর্ন র 
রেিমর্ রর্তৃে োর্র্ারী বন্দুর্ আইমর্র নভনত্ত বতনরর র্াজ অ্বযাহত ররমখমের্।  
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